« دعم الشرعية» :مقتل  97حوثيا وأسر  120في معركة عنيفة بالضالع
متكنت ق��وات اجليش اليمني وامل��ق��اوم��ة ،أم��س م��ن دحر
ميليشيات احلوثي من مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع
وسط البالد بالكامل.
وق��ال��ت م��ص��ادر مينية طبقا مل��ا أوردت���ه قناة «العربية»
اإلخبارية إن اجليش أجبر ميليشيا احلوثي على التراجع إلى
منطقتي معزوب والفامر ،وذلك بعد معركة عنيفة متكنت خاللها
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قوات الشرعية من إخراجها من املدينة ،حيث قتل  97حوثيا ومت
أسر  120آخرين ،بينهم قيادات.
وأض��اف��ت أن ق��وات الشرعية شنت هجوما مباغتا على
مواقع احلوثيني في منطقة الدائري الغربي بقعطبة ،متكنت
خالله من إح��راق عدد من اآلليات العسكرية  ،مشيرة إلى أن
القوات اخلاصة تقوم بتأمني أحياء املدينة والبحث عن خاليا

امليليشيات .وكان قوات دعم الشرعية أعلنت في وقت سابق
مقتل نحو  40حوثيا ،بينهم قيادات ،في مواجهات مع اجليش
الوطني شمال الضالع ،حيث اندلعت املواجهات في األطراف
اجلنوبية ملدينة قعطبة وامتدت إلى أسفل نقيل الشيم ،جنوب
منطقة م��ري��س ،ومنطقة «ح��م��ران ال��س��ادة» شمال قعطبة،
والدائري الغربي مبنطقة العبارى.
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عريقات :السلطة تقود حراك ًا كبير ًا في احملاكم الدولية ملقاضاة االحتالل

إضراب شامل في غزة للمشاركة في مليونية العودة
ع ّم اإلض��راب الشامل ،أمس ،كافة مدن
ومخيمات قطاع غزة ،تزامنا مع الذكرى
احلادية والسبعني للنكبة الفلسطينية
عام  ،1948وسط استعدادات فلسطينية
فصائلية وشعبية للمشاركة في مسيرة
”مليونية العودة“ على احلدود الشرقية
لقطاع غزة.
وأعلنت املؤسسات احلكومية واألهلية
وامل�����دارس واجل��ام��ع��ات وك��ذل��ك احمل��ال
التجارية ،التزامها باإلضراب وإغالق كافة
خدماتها استجابة لدعوة أطلقتها الهيئة
العليا ملسيرات العودة وكسر احلصار،
للمشاركة في فعاليات ذكرى النكبة.
وقال الناطق باسم حركة حماس ،عبد
اللطيف القانوع ”إن اجلماهير الفلسطينية
ال��ت��ي زح��ف��ت ص��وب احل���دود ف��ي ذك��رى
النكبة الـ  71برهنت على أصالة الشعب
الفلسطيني وعزميته القوية وإرادت���ه
الصلبة ف��ي م��واص��ل��ة ط��ري��ق امل��ق��اوم��ة
ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي“.
وأضاف في تصريح صحفيّ ” :شعبنا
الفلسطيني بعد  71عاما م��ن التشريد
والتهجير أقرب للعودة والتحرير وستظل
مقاومته مشرعة ومسيراته مستمرة
لتحقيق ذلك“.
في السياق ذاته ،عزز جيش االحتالل،
من تواجد قواته على ح��دود قطاع غزة،
حتسبا لتصعيد محتمل م��ع الفصائل
الفلسطينية في قطاع غ��زة ،بعد الدعوة
ملسيرة ”مليونية العودة“ ،في الذكرى
الـ 71للنكبة الفلسطينية.
وقالت قناة ”ريشت كان“ إن ”جيش
االح��ت�لال ق��رر تعزيز ق��وات��ه على ح��دود
قطاع غزة“.
وأضافت القناة العبرية ،أن ”اجليش
سيغلق الطرق القريبة من قطاع غزة ابتداء

م��ن س��اع��ات الصباح ،إذ يتوقع وص��ول
اآلالف م��ن القطاع ق��رب السياج ،بينما
يستمر اجليش في إصدار تعليماته بعدم
االقتراب من احلدود“.
وش��ه��دت ال���ذك���رى ال��س��ب��ع�ين ،ال��ع��ام
املاضي ،إلحياء النكبة مواجهات دامية على
احلدود الشرقية لقطاع غزة أدت الستشهاد
ستني فلسطينيّا واصابة املئات.
من جهة أخرى ،كشف أمني سر اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
ص��ائ��ب ع��ري��ق��ات ،ع��ن ”حراك سياسي
كبير“ ت��ق��وده السلطة الفلسطينية في
احملاكم الدولية ،من أجل مقاضاة إسرائيل
في العديد من االع��ت��داءات اليومية التي
مت��ارس��ه��ا ب��ح��ق ال��ش��ع��ب الفلسطيني
وثوابته.
وق����ال ع��ري��ق��ات ف���ي ح��دي��ث إلذاع���ة
”صوت فلسطني“ الرسمية ،أم��س :إن
”احلراك السياسي الفلسطيني يأتي ضمن
استراتيجية متكاملة ومتناسقة ملواجهة
كل املخاطر والتحديات التي تتعرض لها
القضية الفلسطينية“.
وأض����اف :أن ”الرئيس الفلسطيني
محمود ع��ب��اس أرس���ل وزي���ر اخلارجية
ري��اض املالكي إلى هولندا ،للقاء املدعية
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فاتو
ب��ن س��ودو ف��ي اله���اي ،حلثها على البدء
بفتح حتقيق بجرائم االحتالل اإلسرائيلي
املتمثلة باحلاالت التي مت رفعها ،وتشمل
العدوان على غزة واالستيطان واألسرى“.
وتابع عريقات :أن ”وزير اخلارجية
الفلسطيني سيلتقي م��ع مسؤولني في
محكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة ،للحصول على
فتوى قانونية بشأن ق��رار ترامب بنقل
السفارة األميركية من تل أبيب إلى مدينة
القدس“.

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ  71للنكبة

املجلس العسكري السوداني :توقيع اتفاق نهائي
بشأن الفترة االنتقالية خالل  24ساعة

اع��ل��ن املجلس العسكري االنتقالي
بالسودان انه بصدد توقيع اتفاق نهائي
مع قوى احلرية والتغيير بشأن الفترة
االنتقالية خالل  24ساعة.
وقال املتحدث باسم املجلس العسكري
االنتقالي ياسر العطا في مؤمتر صحفي
مشترك م��س��اء ام��س ال��ث�لاث��اء م��ع قوى

احلرية والتغيير بعد اجتماعات مشتركة
استمرت حتى ساعة متأخرة انه توصل
الى اتفاق حول  90في املئة من القضايا
منها كامل صالحيات مجالس السيادة
وال����وزراء والتشريعي واالت��ف��اق على
فترة انتقالية ملدة ثالث سنوات ومجلس
تشريعي من  300عضو بنسبة  67في

املئة لقوى احلرية والتغيير و 33في املئة
للقوى االخرى وذلك بالتشاور بني مجلس
السيادة وقوى اعالن احلرية والتغيير.
وأضاف العطا «نعاهد شعبنا العظيم
على ان يكتمل االتفاق ويحقق طموحات
شعبنا األب����ي وستحتفل جماهيرنا
خ�لال  24ساعة بتحقيق غايات الثورة

امل��ج��ي��دة» .م��ن جانبه اك��د متحدث قوى
احل��ري��ة والتغيير م��دن��ي ع��ب��اس مدني
التوصل ف��ي تصريح مماثل ال��ى اتفاق
ح��ول هياكل احلكم الثالثة مشيرا الى
ان املرحلة االنتقالية ستكون ملدة ثالث
سنوات وستخصص االشهر الستة االولى
منها لتوقيع اتفاقيات سالم في البالد.

مؤمتر «مخيمات األيغور في
الصني» يدعو لتحقيق دولي في
االنتهاكات بحق معتقلي االيغور
دعا املجتمعون في مؤمتر (مخيمات االيغور في الصني) الى
اجراء حتقيق دولي للكشف عن االنتهاكات التي ترتكب بحق
اآلالف من معتقلي مسلمي االيغور في مخيمات االعتقال باقليم
شنجيانغ في شمال غرب الصني.
وقال اخلبير في شؤون عرقية االيغور بجامعة كوبنهاغن
الدمناركية رون ستينبيرغ وهو احد املتحدثني في املؤمتر
مساء امس الثالثاء «نحتاج الى حتقيق دولي شامل ملعرفة ما
يجري في هذه املخيمات منذ عام  2017اذ يقع الكثير من االمور
السيئة وال تكفي زيارة بعض املسؤولني او الصحفيني لتلك
املخيمات».
واضاف االكادميي الدمناركي الذي جمع شهادات من عدد
كبير من معتقلني ايغور سابقني انه «ال تتوافر بيانات حقيقية
عن عدد االيغور املعتقلني في هذه املخيمات والتي تطلق عليها
السلطات الصينية (مخيمات اعادة تعليم) ولكن عددهم يقدر
مبليون شخص» .وذكر ستينبيرغ ان «الكثير من االس��اءات
والتعذيب ميارس في هذه املخيمات ومت توظيف اكثر من 150
الف حارس امن حلراسة املخيمات فيما بلغت تكلفة تشييدها
 107ماليني دوالر».

الواليات املتحدة تطلب من
موظفيها الدبلوماسيني غير
األساسيني مغادرة العراق

طلبت وزارة اخلارجية األميركية األربعاء من جميع موظفيها
غير األساسيني مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل
وسط تصاعد التوتر بني الواليات املتحدة وإي��ران املجاورة
للعراق .وصعدت واشنطن الضغوط على طهران في األيام
املاضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات «وشيكة» في
املنطقة ،كما عززت التواجد العسكري األميركي في اخلليج.
وج��اء في حتذير بشأن السفر أن «العديد من املجموعات
اإلرهابية واملتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر
قوات األمن العراقية ومدنيني على السواء».
وأضاف التنبيه بأن «ميليشيات مذهبية معادية للواليات
املتحدة قد تهدد أيضا مواطنني أميركيني وشركات غربية في
أنحاء العراق».
العام املاضي أغلقت الواليات املتحدة قنصليتها في البصرة
جنوب العراق بعد تظاهرات.

سورية ..مقتل  3مدنيني في غارة
للنظام مبنطقة خفض التصعيد

قتل  3مدنيني وأصيب  7آخرون ،األربعاء ،في
القصف املتواصل للنظام السوري واملجموعات
اإلرهابية التابعة إلي��ران ،على منطقة «خفض
التصعيد» شمالي سورية.
وأف��ادت مصادر محلية أن بلدة «كفر داعل»
بريف حلب الغربي ،تعرضت لقصف مدفعي
وبقذائف الهاون ،وقت السحور ،نفذته قوات
النظام واملجموعات اإلرهابية التابعة إليران.
من جانبها ،قالت مصادر في الدفاع املدني
«اخلوذ البيضاء» ،إن القصف أسفر عن مقتل 3
مدنيني وإصابة  7آخرين.
ومؤخرا ،تشن قوات النظام وحلفائه الروس
واملجموعات اإلرهابية التابعة إليران ،هجوما
واسعا على مناطق سيطرة املعارضة في ريف
حماة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.
ومتكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من
املواقع في املنطقة ،تزامنا مع استهدافها بقصف

جوي ومدفعي عنيف.
وأدى قصف النظام وحلفائه على املنطقة إلى
مقتل  140مدنيا ،وإصابة أكثر من  375آخرين،
منذ  25أبريل املاضي.
ومنتصف سبتمبر  ،2017أعلنت ال��دول
الضامنة ملسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)
توصلها إل��ى اتفاق على إنشاء منطقة خفض
تصعيد في إدلب ،وفقا التفاق موقع في مايو من
العام نفسه.
وفي إطار االتفاق ،مت إدراج إدلب ومحيطها
(شمال غرب) ضمن «منطقة خفض التصعيد»،
إل��ى جانب أج��زاء محددة من محافظات حلب
وحماة والالذقية.
وحاليا ،يقطن في منطقة «خفض التصعيد»
نحو  4ماليني مدني ،بينهم مئات اآلالف ممن
هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته
عليها.

إيران توقف رسمي ًا بعض التزاماتها
بشأن االتفاق النووي

أعلن مسؤول كبير في منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية ،أمس ،عن بدء إي��ران تنفیذ إج��راءات
وقف بعض التزاماتها في االتفاق النووي ،الذي
أبرمته مع القوى العاملية في .2015
ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية ”إيسنا“،
عن املسؤول في املنظمة الذي لم تكشف هويته
قوله” :بدأت إيران تنفيذ إج��راءات وقف بعض
التزاماتها في االتفاق ال��ن��ووي ،بناء على أمر
املجلس األعلى لألمن القومي“.
ووفقا للمسؤول اإلي��ران��ي ،فقد مت ”تعليق
خطط االمتثال لسقف إنتاج اليورانيوم املخصب،
باإلضافة إلى إنتاج املاء الثقيل في محطة أراك
النووية ،وال��ذي مت التأكيد عليه خ�لال فترة
الستني يوما كخطوة أولى ،ومسعى جاد“.
وق��ال امل��س��ؤول :إن��ه ”خالل األي���ام املقبلة،
سوف يتم اتخاذ خطوات مهمة لتوعية الرأي

العام ح��ول اإلج���راءات اإلي��ران��ي��ة ،وم��ن املقرر
أن نقوم بوضع خطط ل��زي��ارة ممثلي وسائل
اإلع�لام للمنشآت النشطة في نطنز مبحافظة
اصفهان ومحطة مدينة أراك ،وسيتم اإلعالن
عنها قريبا“ .ومنحت إي��ران ،األربعاء املاضي،
األط��راف اخلمسة املتبقية في االتفاق النووي
مهلة مدتها  60يوما لالمتثال اللتزاماتها ،خاصة
تلك املتعلقة باملصالح االقتصادية إلي��ران في
قطاعي البنوك والطاقة قبل أن تبدأ البالد في
تقليص أجزاء من التزاماتها اخلاصة في االتفاق.
واعتبر الرئيس حسن روحاني في كلمة له
األسبوع املاضي ،أن انهيار االتفاق النووي أمر
خطير على ايران والعالم ،مبينا أن ”إيران متهل
األطراف املوقعة على االتفاق النووي مهلة ستني
يوما لتنفيذ تعهداتها وإال ستضطر إيران التخاذ
خطوات أخرى“.

اجلزائر :رئيس الكتلة البرملانية للحزب
احلاكم يطالب رئيس البرملان باالستقالة

دعا رئيس الكتلة البرملانية للحزب احلاكم في
اجلزائر (األفالن) خالد بورياح رئيس البرملان
احلالي معاذ بوشارب الى االستقالة من منصبه
استجابة ملطالب احلراك الشعبي.
وقال بورياح الذي مت تنصيبه الثالثاء رئيسا
جديدا للكتلة البرملانية حلزب جبهة التحرير
الوطني صاحب األغلبية في البرملان واملجالس
املنتخبة ان «املجموعة البرملانية للحزب في
البرملان ستحاول تفعيل مبدأ التفاوض مع
رئيس املجلس معاذ بوشارب إلقناعه بضرورة

االستقالة من منصبه».
واض��اف «اننا سنعمل على إيصال مطالب
الشعب اجلزائري للبرملان الن حزب (األفالن)
ج��زءا منه وذل��ك م��ن خ�لال دف��ع ب��وش��ارب الى
االستقالة».
وكان احلزب احلاكم في اجلزائر (األفالن) قد
انتخب نهاية ابريل املاضي النائب محمد جميعي
رئيسا ج��دي��دا ل��ه بعد ان ق��ام باقالة رئيسه
السابق ورئيس البرملان احلالي معاذ بوشارب
من منصبه باحلزب.

